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Circulaire betreffende de opheffing en de verwijdering, van de website van de Bank, van verschillende 
circulaires en mededelingen 

Toepassingsveld 

Deze circulaire heeft betrekking op: 

a) de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die een 
vergunning moeten aanvragen als bedoeld in artikel 18, eerste lid, 1° van de wet van 13 
maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekerings-
ondernemingen, met inbegrip van: 

- de ondernemingen als bedoeld in artikel 276 van de voornoemde wet van 13 maart 
2016,  

- de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand als gedefinieerd in artikel 15, 
79° van de voornoemde wet van 13 maart 2016, met dien verstande dat, voor deze 

artikel 15, 84° van de voornoemde wet van 13 maart 2016. 

b) de Belgische bijkantoren van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die 
ressorteren onder het recht van een land dat geen lid is van de Europese Economische 
Ruimte. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire strekt ertoe de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in kennis te 
stellen van het feit dat verschillende circulaires en mededelingen worden opgeheven en/of 
verwijderd van de website van de Bank. 

Juridische basis 

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen. 

Structuur 

I. Doelstellingen 
II. Achterhaalde mededelingen en circulaires 
III. Niet-prudentiële mededelingen en circulaires  
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Geachte mevrouw 
Geachte heer

I. Doelstellingen 

Deze circulaire stelt de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in kennis van het feit dat 
verschillende circulaires en mededelingen worden opgeheven en/of verwijderd van de website van de 
Bank, hetzij omdat deze circulaires en mededelingen niet langer in overeenstemming zijn met de huidige 
vereisten van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen of haar uitvoeringsmaatregelen, hetzij omdat het doel ervan niet 
prudentieel van aard is en niet onder de bevoegdheden van de Bank valt. 

II. Achterhaalde circulaires en mededelingen 

De onderstaande circulaires en mededelingen zijn achterhaald en worden bijgevolg opgeheven vanaf 
de publicatie van deze circulaire. 

Deze opheffing verandert uiteraard niets aan het geldend wettelijk en regelgevend kader en stelt de 
ondernemingen niet vrij van de naleving van de wettelijke en regelgevende bepalingen waarnaar in de 
circulaires en mededelingen wordt verwezen. De aandacht van de ondernemingen wordt ook gevestigd 
op het feit dat sommige bepalingen van de opgeheven circulaires en mededelingen zijn overgenomen 
in latere circulaires. 
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III. Niet-prudentiële circulaires en mededelingen 

De onderstaande circulaires en mededelingen zijn niet prudentieel van aard en vallen niet onder de 
bevoegdheden van de Bank. Om deze redenen worden ze verwijderd van de website van de Bank. 

De aandacht van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen wordt gevestigd op het feit dat 
deze verwijdering in geen geval betekent dat deze circulaires en mededelingen worden opgeheven. Het 
is de bevoegdheid van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten om te beslissen of en wanneer 
deze circulaires en mededelingen moeten worden opgeheven. 

Een kopie van deze circulaire wordt aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling 
gericht. 

Hoogachtend 

 

 

 

Pierre WUNSCH 
Gouverneur 
 


